
- 1 – IFEB vzw– Archimedestraat 11 – 1000 Brussel – info@ifeb.be – www.ifeb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -    juni 2013 

  «IPhEB-Monthly» Maart 2013 (publicatie Juni 2013) 
Verantwoordelijke uitgever : Luc Vansnick, Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel 
 

Strikt voorbehouden aan de beheerraad van IFEB en aan het Directiecomité van APB – mag niet verspreid worden.  
 

Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens uit de IFSTATdatabank betreffende de farmaceutische verstrekkingen in de publieke officina’s , terugbetaald  in het kader van de 

verplichte verzekering en binnen de derdebetalersregeling (zie ook www.ifeb.be voor meer informatie over de IFSTATdatabank).  In de tabel hieronder staan enkel de gegevens 
voor terugbetaalde geneesmiddelen, goed voor 99% van de uitgaven voor farmaceutische verstrekkingen.  Sinds 2008 zijn de kleine risico’s van de zelfstandigen opgenomen in de 

verplichte verzekering.  Hierdoor zijn de tijdreeksen verstoord en wordt de vergelijking tussen 2007 en 2008 bemoeilijkt. 
Legende : CI : RIZIVuitgaven (cost insurance) – CP : remgeld (cost patient)  –  PP : publiekprijs  –  NB : aantal verpakkingen  –  DDD : defined daily doses – INN : International 
Nonproprietary Name (VOS) – CIV : Hoofdstuk IV (a priori controle – attest) – CII : Hoofdstuk II (a posteriori controle).  
In de eerste tabel is de grootheid « NB » gecorrigeerd voor  Factane® (zoals in de vorige nummers). 

Geheel van de terugbetaalde geneesmiddelen 
GLOBAL 

DATA CI  CP   PP  NB DDD  
CII CIV  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,370 4.242,960 5,867 5,2% 17,510 15,6% 3,027 4,5% 3,671 3,3% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 113,951 4.607,252 12,353 10,8% 14,769 13,0% 3,784 5,4% 4,413 3,9% 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,5% 13,631 12,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,2% 13,723 12,3% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 14,324 12,9% 14,920 13,5% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.674,078 507,826 3.150,812 109,660 5.155,444 13,628 12,4% 12,130 11,0% 9,336 13,5% 10,107 9,2% 

2013/2012 -0,53% -1,24% -0,73% 0,20% 3,32% 3,19% 3,86% -9,06% -8,47% 15,63% 14,44% 13,76% 14,56% 

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% 5,43%   8,73%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201204 212,973 40,422 251,313 8,501 393,597 1,003 11,5% 0,985 11,3% 0,611 11,2% 0,679 7,8% 

201205 227,857 43,212 268,770 9,172 425,898 1,088 11,6% 1,056 11,3% 0,700 11,9% 0,775 8,3% 

201206 236,055 44,086 277,776 9,430 441,262 1,098 11,4% 1,139 11,8% 0,698 11,6% 0,764 7,9% 

201207 209,182 39,425 246,510 8,393 396,680 0,964 11,3% 0,905 10,6% 0,591 11,4% 0,639 7,5% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,2% 0,894 10,7% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,212 13,8% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,178 11,0% 1,936 18,1% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,141 12,2% 1,184 12,7% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,936 10,3% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

201301 228,995 43,821 270,393 9,501 438,186 1,173 12,3% 0,949 10,0% 0,830 12,7% 0,772 8,7% 

201302 209,071 40,093 246,926 8,724 397,961 1,082 12,4% 0,853 9,8% 0,773 12,8% 0,721 8,9% 

201303 225,320 42,724 265,684 9,268 426,741 1,127 12,2% 0,926 10,0% 0,803 12,6% 0,744 8,7% 

 

Met de gegevens van het eerste trimester en op basis van zijn historische gemiddelde in het jaartotaal, is een eerste schatting gemaakt 
van de jaartotalen voor 2013.  Deze zal maand na maand worden bijgewerkt, tot de reële waarden en aantallen bekend zullen zijn. 
 

Het Planbureau publiceert elke maand de evolutie van de index en de inflatievooruitzichten.  De grafieken hieronder vergelijken de evolutie 
van de uitgaven (CI – cost insurance ; CP – cost patient ; PP – publiekprijs) en de gezondheidsindex (CPI_H – Consumer Price Index 
Health), die tijdens de voorgestelde periode met bijna 10% toenam. 
 

 
 
Globaal (links), volgde de CI ruwweg de gezondheidsindex, tot in 2010, om er daarna van weg te dalen.  In 2010 verminderde de CP met 
10% en hij is sindsdien blijven dalen, zij het minder sterk.  De grafiek in het midden geeft de evolutie weer van de uitgaven per verpakking 
ten opzichte van de CPI_H, en de rechtergrafiek die van de uitgaven per DDD.  We zien dat de kost per DDD met ongeveer 20% is gedaald 
(PP/DDD in het geel) terwijl de gezondheidsindex met ongeveer 10% steeg.  Voor het RIZIV daalde de kost per DDD met 16%, en de CP 
van een DDD is in 2013 ongeveer 30% lager dan in 2008 !  

http://www.ipheb.be/
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Wijzigingen in de ATC hoofdklassen 

 
De verdelingen van het aantal DDD of van het aantal verpakkingen (NB), 
van de RIZIV-uitgaven (CI – cost insurance) of van het remgeld (CP – cost 
patient) over de therapeutische hoofdklassen gedurende de 12 jongste 
maanden verandert van maand tot maand niet zo veel.  Daarom hebben 
we deze keer enkel de veranderingen voorgesteld ten opzichte van de 12 
vorige maanden.  De grafieken visualiseren de wijzigingen over 12 
maanden via de verschillen in aantallen of in waarde (oranje – ijk 
bovenaan) of in percent (blauw kader – ijk onderaan) tussen de jongste 
12 maanden (april 2012 – maart 2013) en de 12 vorige maanden (april 
2011 – maart 2012). 
 

Als we de 4 grafieken vergelijken dan zien we onmiddellijk : 
 een toename van het aantal DDD in alle klassen, behalve in de klassen G (met 

de orale contraceptiva) en V (waar zuurstof toe behoort) ; 

 stijgingen zowel als dalingen voor de aantallen verpakkingen (NB) en voor de 

RIZIV-uitgaven(CI) ; 

 overwegend dalingen voor het remgeld (CP). 
 

Verder blijkt ook duidelijk :  
 de specifieke situatie van de klasse V, met zuurstof, die meer in detail werd 

geanalyseerd in de ZOOM op de zuurstoftherapie aan huis in het nummer van 

april 2013 (gegevens van januari 2013) ; 

 de enorme daling van de uitgaven in de klasse C, grotendeels veroorzaakt door 

de komst dan generieken voor atorvastatine, het onderwerp van de ZOOM van 

vorige maand ; 

 een belangrijke daling van de CP in de klasse J, volgend op de maatregelen met 

betrekking tot antibiotica en antimycotica die het onderwerp waren van de 

ZOOM van het nummer van maart 2013 (gegevens december 2012) ; 

 alsook een belangrijke procentuele stijging van de CP van de klasse L, waarop 

reeds commentaar werd gegeven in de vorige IPhEB Monthly. 
 

Een van de belangrijkste klassen, na de klasse C, is zeker wel de klasse N 
die 10% van de DDD vertegenwoordigt, 16% van het aantal 
verpakkingen, 17% van de RIZIV-uitgaven en 20% van het remgeld.  
Vergeleken met de 12 vorige maanden, zien we dat tijdens de 12 jongste 
maanden : 
 het verbruik met 2% steeg (+ 10 mio DDD), iets meer dan gemiddeld (+ 1,6%); 

 het aantal verpakkingen met 2% daalde (- 364.000 verpakkingen), zoals binnen 

het geheel ; 

 de CI met 9% daalde (- 44 mio euro), meer dan gemiddeld (- 4,8%) ; 

 de CP met 1% daalde (- 1 mio euro), minder dan gemiddeld (- 3%). 

Gezien het belang van de klasse en het belang van de wijzigingen, vooral 
dan in de RIZIV-uitgaven, bekijken we van naderbij de wijzigingen van de 
jongste 12 maanden binnen de klasse N. 

  

A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING 

B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN 

C HARTVAATSTELSEL 

D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN 

G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN 

H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD 

J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK 

L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN 

M SKELETSPIERSTELSEL 

N ZENUWSTELSEL 

P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN 

R ADEMHALINGSSTELSEL 

S ZINTUIGLIJKE ORGANEN 

V DIVERSE MIDDELEN 
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ZOOM op de veranderingen in de klasse N 
 

Om de veranderingen binnen de klasse N te analyseren, 
hebben we de voornaamste deelklassen bepaald.  Voor die 
klassen hebben we diagrammen gemaakt zoals die op de 
vorige bladzijde en links daarvan hebben we 
taartdiagrammen toegevoegd met de huidige verdeling (de 
12 jongste maanden, van april 2012 tot maart 2013) van 
deze deelklassen.   

 
Onder de « other », vinden we de locale anaesthetica terug 
(N01B), de overige analgetica (N02B, N02C), de 
psychostimulantia, de farmaca bij ADHD en noötrope 
middelen (N06B), de parasympaticomimetica (N07A), de 
middelen bij verslavingsziekten (N07B) en de overige 
middelen voor het centraal zenuwstelsel (N07X).  Samen 
vertegenwoordigen ze slechts 4% van de DDD en van de 
RIZIV-uitgaven voor de klasse N.  Ze zijn iets belangrijker 
binnen het aantal verpakkingen (NB – 8%) en binnen het 
remgeld (CP – 7%). 
 

De antidepressiva (N06A – in het blauw op de taarten) 
vormen de talrijkste klasse : ze vertegenwoordigen meer 
dan de helft van de DDD, een derde van de verpakkingen, 
30% van de RIZIV-uitgaven en 40% van het remgeld.  
Absoluut gezien (in het oranje – rechts), is het ook de 
klasse met de grootste toename van DDD (+ 4 mio DDD), 
maar dat betekent maar een groei van 1,4% (blauw kader – 
rechtergrafiek).  Binnen de antidepressiva groeide het 
aantal DDD het meest voor de actieve bestanddelen 
duloxetine (N06AX21 – Cymbalta® – toename met 1,5 mio 
DDD of + 8,4%) en escitalopram (N06AB10 - toename  3,2 
mio DDD of + 5,3%).  Parallel daarmee zien me een 

afname met 1,4 mio DDD (- 6,6%) voor citalopram (N06AB04).  Voor wat betreft de RIZIV-uitgaven (CI) gaat het voor citalopram om een 

daling met 860.000 euro (- 11,4%), en ook voor escitalopram om een daling met 3 mio euro (- 8,7%) terwijl voor duloxetine de uitgaven 
met 8,6% (1,8 mio euro) stegen.  Voor het geheel van de antidepressiva daalden de RIZIV-uitgaven met 2,5% (- 4,4 mio euro), terwijl het 
aantal verpakkingen stabiel bleef op 6 mio verpakkingen en de remgeldmassa met 1,2% toenam.  Dat kan tegenstrijdig lijken, maar er is 
een verklaring voor.  De prijzen van de grote verpakkingen (van escitalopram, bij voorbeeld) zijn gedaald, maar niet genoeg om het 
remgeld onder het plafond te krijgen.  En omdat dat geïndexeerd is, betaalt de patiënt meer en komen de prijsdalingen volledig ten goede 
aan het RIZIV. 
 
De opioïden (N02A – in het licht oranje op de taarten) vertegenwoordigen bijna een kwart van de verpakkingen van de klasse N, en 
evenveel van het remgeld.  Ze zijn minder talrijk in aantal DDD en kosten ook minder aan de ziekteverzekering : het gaat meestal om 
kleine en relatief goedkope verpakkingen, waarvan het remgeld vaak niet geplafonneerd is.  Het belangrijkste actief bestanddeel is 
tramadol (N02AX02), maar de belangrijkste wijziging situeert zich bij tramadol in combinatie met paracetamol (N02AX52 – Zaldiar®), waar 
we een toename zien van het aantal DDD met 12% (+ 1,35 mio DDD), wat overeenkomt met een stijging van de RIZIV-kost met 3,6% CI 
(+ 317.000 euros) en een stijging van het remgeld met 8,1% (+ 644.000 euro).  Omdat Zaldiar® terugbetaald wordt in categorie C, is het 
remgeld relatief belangrijk.  En de jongste 12 maanden is er een verschuiving geweest van verpakkingen met 40 comprimés maar 
verpakkingen met 60 comprimés.  En omdat het remgeld van een grote verpakking geplafonneerd is, werd het verhoogd bij de indexering 
van de plafonds.  En vermits er een verschuiving is naar grotere verpakkingen, stellen we een daling vast 6,8% (- 70.000) van het aantal 
verpakkingen. 
  

N02A OPIOIDS 

N03 ANTIEPILEPTICS 

N04 ANTI-PARKINSON DRUGS 

N05A ANTIPSYCHOTICS 

N06A ANTIDEPRESSANTS 

N06D ANTI-DEMENTIA DRUGS 

N07C ANTIVERTIGO PREPARATIONS 

other  
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De antipsychotica (N05A – in het geel op de taarten) zijn vooral belangrijk in de RIZIV-uitgaven waar ze een kwart uitmaken van de 
uitgaven voor de klasse N.  En als we kijken naar de grafiek rechts van de taart van de CI, dan zien we dat de RIZIV-uitgaven voor 
antipsychotica de jongste 12 maanden met 17 mio euro zijn verminderd, in vergelijking met de vorige 12 maanden.  Dat komt ondermeer 

door de komst van generieken voor olanzapine (N05AH03 – Zyprexa®) en quetiapine (N05AH04 – Seroquel®), nadat er al waren voor 
voor risperidone (N05AX08 – Risperdal®).  De ZOOM van april 2012 (met de gegevens van januari 2012) was daar trouwens aan gewijd .  
De trends die zich toen aftekenden, zetten zich door.  Voor deze drie actieve bestanddelen zien we de volgende wijzigingen : 
 

 CI (euro) CI (%) CP (euro) CP (%) DDD  DDD (%) NB  NB (%) 

olanzapine - 11 mio - 40% - 667.000 - 24% + 570.000 + 7,3% - 80.000 - 26% 

quetiapine - 10 mio - 29% + 172.000 + 7% + 685.000 + 7,1% status quo 

risperidone - 5 mio - 22% - 241.000 - 10% - 400.000 - 6,3% - 30.000 - 9% 

 
En het is nogmaals de indexering van de remgeldplafonds die leidt tot een verhoging van de CP voor quetiapine, daar waar de 
prijsdalingen een besparing van 29% opleveren voor het RIZIV, en dit ondanks een verhoging van het verbruik (in DDD).  Samen leveren 
deze 3 actieve bestanddelen een vermindering op van de CI met 26 mio euro.  En als voor het geheel van de antipsychotica de 
uitgavenvermindering 17 mio euro bedraagt, dan wil dat zeggen dat er ook verhogingen zijn.  Een belangrijke verhoging is die van de 
uitgaven voor paliperidone (N05AX13 – Invega® – Xeplion®).  In vergelijking met de 12 vorige maanden zijn de uitgaven voor deze 
molecule de jongste 12 maanden verdubbeld, na de komst van Xeplion®, een injecteerbare vorm van paliperidone met vertraagde 
aflevering, en het aantal DDD werd met 1,5 vermenigvuldigd. 
 
De zichtbare wijziging binnen de klasse N03 van de anti-epileptica (in het lichtgroen op de taarten) volgt na de komst van generieken voor 
levetiracetam (N03AX14 – Keppra®).  Die heeft geleid tot een daling van de RIZIV-uitgaven met 8 mio euro (- 31%) voor dit actief 
bestanddeel, terwijl het aantal DDD met 800.000 eenheden toenam (+ 10,5%) met een stabiel aantal verpakkingen.  Zoals dat bijna altijd 
het geval is, heeft ook hier de komst van generieken geleid tot grotere verpakkingen.  Vermits de prijs van de verschillende presentaties 
van de originele specialiteit Keppra® niet gedaald zijn tot op het niveau van de terugbetalingsbasis, moeten de patiënten aan wie de 
originele specialiteit wordt voorgeschreven het verschil betalen tussen de prijs en de terugbetalingsbasis die volledig ten laste is van het 
RIZIV. 
 
Het deel van de klasse N04 van de parkinsonmiddelen (in het lichtpaars op de taarten) is kleiner in het volume dan in de kosten omdat 
deze geneesmiddelen relatief duur zijn.  De jongste 12 maanden waren er geen belangrijke wijzigingen in deze klasse. 
 
De ZOOM van december 2012 (met de gegevens tot september 2012) was gewijd aan de geneesmiddelen tegen dementie (N06D), na de 
komst van generieken voor donepezil (N06DA02 – Aricept®) en galantamine (N06DA04 – Réminyl®).  In die ZOOM, stelden we vast dat bij 
de opname van deze twee actieve bestanddelen in de referentieterugbetaling, de corresponderende uitgaven met meer dan de helft 
verminderden.  We zagen weinig verschil in het aantal DDD, tenzij een kleine vermindering in het laatste trimester waarvoor toen gegevens 
beschikbaar waren (juli-september 2012).  Als we de situatie opnieuw bekijken en het aantal DDD van de jongste 12 maanden vergelijken 
met dat van de periode april 2011-maart 2012, dan zien we toch wel een vermindering van het aantal DDD met 6% (- 923.000 DDD) voor 
het geheel van de geneesmiddelen tegen dementie.  Deze daling is verdeeld over galantamine (- 556.000 DDD ; - 13,1%) en memantine 
(N06DX01 – Ebixa®) (- 330.000 DDD ; - 28%).  Voor donepezil blijft het aantal DDD stabiel, maar met minder verpakkingen (- 19.000 
verpakkingen ; - 15%).  En de belangrijke daling van de RIZIV-uitgaven blijft bevestigd : - 6 mio euro voor donepezil (- 38%), - 4,5 mio euro 

voor galantamine (- 48%) en - 1,1 mio euro voor memantine (- 32%).  In de ZOOM van december, hebben we ook de verdwijning uit de 
terugbetaling gesignaleerd van de geneesmiddelen op basis van gingko folium (N06DX02 – Tanakan®, Tavonin®).  Maar deze 
geneesmiddelen waren van zo weinig belang, zowel in DDD als in CI, dat hun verdwijning uit de terugbetaling geen zichtbaar effect heeft 
op de klasse van de geneesmiddelen tegen (N06D), en dus a fortiori geen effect binnen het geheel van de klasse N. 

 
De klasse N07C van de antivertigo preparaten bevat enkel betahistine (N07CA01), met – vrij stabiel –  7% van de DDD in de klasse N.    
 
Als we kijken in de grafieken rechts van de taarten  kijken naar de « overige » geneesmiddelen van de klasse N (in het wit op de taarten), 
dan zien we dat daar ook veranderingen tijdens de jongste 12 maanden.  
 Zo zien we een toename van het aantal terugbetaalde DDD voor paracetamol (N02BE01) met 3,2 mio (+ 29%), met een beperkte toename van de 

RIZIV-uitgaven van 900.000 euro, maar die relatief gezien wel belangrijk is (+ 33%).  Het aantal verpakkingen nam slechts toe met 2,7%, wat betekent 

dat de terugbetaalde paracetamol in grote verpakkingen voorkomt.   

 Verder zien we ook relatief belangrijke dalingen voor varenicline (N07BA03 – Champix®) : de CI daalt met 1,4 mio euro (- 31,5%), wat overeenkomt 

met een daling van het aantal DDD (- 31,3% ; - 545.000 DDD), van het aantal verpakkingen (- 31,6% ; - 7.900 verpakkingen) en van het remgeld  

(- 29,7% ; - 98.000 euro). 

 We stellen ook relatief belangrijke wijzigingen vast voor de terugbetaalde migrainemiddelen (N02C) : - 20,5% voor de CI (- 352.000 euro), - 23,1% voor 

het aantal verpakkingen (- 20.000) en - 29,2% voor de CP (- 190.000 euro). 
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Referentieterugbetaling of niet, generieken & kopieën, goedkoop & duur 

 

 

 
 
Legende :                Deze grafieken visualiseren de verdeling van de RIZIVuitgaven, de uitgaven van de patiënten 

(remgelden), het aantal verpakkingen en het aantal DDD over de geneesmiddelen buiten de 
referentieterugbetaling (not refpricing), of erbinnen : generieken of kopieën (generics), originelen 
waarvan de prijs gelijk is aan de terugbetalingsbasis (cheap originals) of originelen waarvan de prijs 

hoger is dan de terugbetalingsbasis (expensive).  De rode draad geeft  de evolutie weer van de 
corresponderende absolute waarde (geijkt op de rechter verticale as).  Links staat de jaarlijkse evolutie, 
rechts de evolutie per kwartaal sinds de aanpassing van de referentieterugbetaling om de drie 
maanden gebeurt.  Voorlopig is het laatste jaar dat voorgesteld wordt het jaar 2012 (volledig) en het 
laatste kwartaal dat voorgesteld wordt het eerste kwartaal van 2013, volledig. 
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